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सांदभग:  १) उच्च व  तांत्र शशक्षण शवभाग, शासन शनणगय क्रमाांक टीईएम-2015/                                
प्र.क्र.२१९/ताांशश-४, शदनाांक 31/03/2016 

               2)  सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग, शासन शनणगय क्रमाांक ईबीसी-
2016/ प्र.क्र.२21/शशक्षण-1, शदनाांक 31/03/2016 

               3) उच्च व तांत्र शशक्षण शवभाग, शासन शनणगय क्रमाांक टीईएम-201६/                                
प्र.क्र.३२५/ताांशश-४, शदनाांक 20/07/2016 

               4) उच्च व तांत्र शशक्षण शवभाग, शासन शनणगय क्रमाांक टीईएम-201६/ 
प्र.क्र.501/ताांशश-४,  शदनाांक 13/10/2016 

               5) उच्च व तांत्र शशक्षण शवभाग, शासन शनणगय क्रमाांक टीईएम-201६/ 
प्र.क्र.559/ताांशश-४,  शदनाांक 15/04/2017 

 
प्रस्तावना :  
      सध्या राज्यात “राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजना”  अांतगगत 
वरील सांदभग क्रमाांक ४येथील शासन शनणगयान्वये शासकीय, शासन अनुदाशनत व खाजगी 
शवनाअनुदाशनत महाशवद्यालये / तांत्रशनकेतने मध्ये (खाजगी शवनाअनुदाशनत अशभमत शवद्यापीठे/स्वयां 
अथगसहाय्यीत शवद्यापीठे वगळून) खालील शनवडक व्यावसाशयक अभ्यासक्रमाांसाठी कें शिभतू प्रवशे 
प्रशक्रयेद्वारे प्रवशे घेणा-या  आर्थथकदृष्टया दुबगल घटकातील शवदयार्थ्यांकडून आकारण्यात येणा-या 
शशक्षण शुल्काच्या 50 टक्के मयादेपयगन्तचे शशक्षण शुल्क शासनाकडून शशष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात 
येते.   सदर  योजनेंतगगत  ज्या  शवनाअनुदाशनत  व्यावसाशयक  अभ्यासक्रमाांना सांबांशधत प्रशासकीय 
शवभागाकडून आर्थथकदृष्टया दुबगल घटकातील शवद्यार्थ्यांना शशष्यवृत्ती देण्यात येते ते अभ्यासक्रम 
खालीलप्रमाणे आहेत.  
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अ .क्र.  शवभागाचे नाांव अभ्यासक्रम 
1 उच्च व तांत्र शशक्षण  

शवभाग 
पदशवका: अशभयाांशत्रकी, औषधशनमाणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड 
कॅटररग टेक्नॉलॉजी 
पदवी: अशभयाांशत्रकी,औषधशनमाणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड 
कॅटररग 
टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र. 
पदव्युत्तर पदवी: मास्टर ऑफ शबशझनेस मॅनेजमेंट / मास्टर ऑफ 
मॅनेजमेंट स्टडीज, मास्टर ऑफ कां म्प्यटुर अप््लकेशन  

2 वदै्यकीय शशक्षण व 
औषधी िव्ये शवभाग 

पदवी:एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.ए.एम.एस., 
बी.एच.एम.एस., बी.य.ुएम.एस., बी.पी.टी.एच., बी.ओ.टी.एच. व 
नशसिंग 

3 कृषी शवभाग पदशवका :कृषी 
पदवी : फलोत्पादन, जवै तांत्रज्ञान, अन्न  तांत्रज्ञान, शेती व्यवस्थापन 

4 पशुसांवधगन, दुग्धशवकास 
व मत्स्यव्यवसाय शवभाग 

पदशवका : दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन, पशुसांवधगन व्यवस्थापन. 
पदवी: प्राशणशास्त्र व पशुसांवधगन, दुग्धतांत्रज्ञान, मत्स्यशवज्ञान 
पदव्युत्तर पदवी: प्राशणशास्त्र 

  

  

2.      तसेच शासकीय व अनुदाशनत कला व वाशणज्य महाशवदयालयाांमध्ये शैक्षशणक 
अभ्यासक्रमाांकशरता प्रवशे घेणा-या आर्थथकदृष्टया दुबगल घटकातील शवदयार्थ्यांसाठी देशखल 
स्वतांत्रपणे शशष्यवृत्ती योजना सांचालक, उच्च शशक्षण  याांचेमाफग त राबशवण्यात येत आहे.  

3. तसेच  “राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती”  योजनेंतगगत आर्थथकदृष्टया 
दुबगल घटकातील शवद्यार्थ्यांचे त्याांच्या प्रवशेशत महाशवद्यालय / तांत्रशनकेतनाांकशरता शशक्षण शुल्क 
शनयमन प्राशधकरणाने / शासनाने शनशित केलेल्या शशक्षण शुल्काच्या 50 टक्के मयादेपयिंतच ेशुल्क 
हे सध्या सांबांशधत शैक्षशणक सांस्थेस शासनाकडून  शशष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येते.   

4.     तसेच वरील सांदभग क्र. २ अन्वये सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभागाने राजषी छत्रपती 
शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजनेंतगगत  शनवडक  व्यावसाशयक अभ्यासक्रमाांव्यशतशरक्त 
कृषी शवभागाच्या अखत्याशरतील कृषी व सांलग्न शवषयाच्या महाशवद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रमाांचा ज्याप्रमाणे शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्तीकशरता समावशे केला आहे, त्याचधतीवर 
आर्थथकदृष्टया दुबगल घटकातील शवद्याथी कृषी व सांलग्न महाशवद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रमाच्या शशक्षणापासून वांशचत राहू नयेत यासाठी उपरोक्त योजनेत कृषी व सांलग्न 
शवषयातील पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाांचा समावशे करण्याचे शासनाच्या शवचाराधीन होते.   
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5.        तसेच सध्या शासनाकडून  वरील सांदभग क्रमाांक  4 येथील शासन शनणगयान्वये राबशवण्यात 
येत असलेल्या डॉ.पांजाबराव देशमुख वसशतगृह शनवाह भत्ता योजनेंतगगत अांमलबजावणीच्या प्रशक्रयेत 
येणाऱ्या अडचणी शवचारात घेऊन त्यासांदभात स्पष्टता येण्यासाठी अटी / शती नमूद करण्याच े
प्रस्ताशवत होते.  

 

6.   उपरोक्त बाबी शवचारात घेऊन शवभागाने मांशत्रमांडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार मांशत्रमांडळाने  शदनाांक 20/6/2017  रोजीच्या बैठकीत शदलेल्या मान्यतेच्या अनुषांगाने 
सदरचा शासन शनणगय पुढीलप्रमाणे शनगगशमत करण्यात येत आहे. 
 

शासन शनणगय:   

            प्रचशलत राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजनेंतगगत शनधाशरत 
केलेल्या शनवडक अभ्यासक्रमाच्या यादीत कृषी शवभागाच्या अखत्याशरतील कृषी व सलग्न 
शवषयाच्या पदवी, पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासक्रमाांचा समावशे करण्यास व या अभ्यासक्रमाांसाठी  
शासकीय, शासन अनुदाशनत व खाजगी शवनाअनुदाशनत महाशवद्यालयात (खाजगी अशभमत शवद्यापीठ 
/ स्वयांसहाप्य्यत शवद्यापीठ वगळून) सक्षम प्राशधकाऱ्यामाफग त कें िीभतू प्रवशे प्रशक्रयेच्या माध्यमातून 
प्रवशे घेणाऱ्या आर्थथक दुबगल घटकातील शवद्यार्थ्यांना शशक्षण शुल्काच्या 50 टक्के मयादेपयिंत 
शशष्यवृत्ती देण्यात येईल. 

2.       याशशवाय राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजनेंतगगत  वरील सांदभग 
क्रमाांक 4 येथील शासन शनणगयात नमूद केलेल्या अटीतील आर्थथकदृष्टया दुबगल घटकातील  
“शदव्याांग” शवद्यार्थ्यांसाठी पात्रतेकरीता अनुक्रमे इयत्ता 10 वी / इयत्ता 12 वी मध्ये एकूण 60 टक्के 
गुणाांची अट शशशथल करण्यास मान्यता देण्यात  येत आहे.  

3.      तसेच वरील सांदभग क्र.४ येथील शासन शनणगयामध्ये “थेट प्व्दतीय वषात” शनवडक 
व्यावसाशयक पदवी अभ्यासक्रमाांसाठी प्रवशे घेणाऱ्या आर्थथकदृष्या दुबगल घटकातील पदशवकाधारक   
शवद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता १० वी च्या परीक्षलेा 60 टक्के गुणाांची अट  नमूद केली आहे. त्या ऐवजी 
सांबांशधत पदशवका अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वषाच्या परीक्षते एकूण 50 टक्के गुण रकवा त्यापेक्षा 
जास्त गुण प्रा्त करणे आवश्यक असेल अशी सुधारणा प्रचशलत अटीमध्ये करण्यात येत  आहे. 

4.       राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजनेतील अटीप्रमाणे डॉ. पांजाबराव 
देशमुख वसशतगृह शनवाह भत्ता योजनेंतगगत  लाभ शमळण्यासाठी शवद्यार्थ्यांस खालील अटींची पूतगता 
करणे आवश्यक असेल :- 
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अ) लाभाथी शवद्यार्थ्यांनी शनयशमतपणे महाशवद्यालय / तांत्रशनकेतनामध्ये शशक्षणासाठी वगात 
उपप्स्थत राहणे आवश्यक राशहल व प्रत्येक सत्रात अथवा वषाची परीक्षा देणे आवश्यक 
राशहल. केवळ शवशशष्ट पशरस्थतीत शवशेषत: आजारपणाच्या कारणास्तव परीक्षा देणे शक्य 
झाले नसल्यास तसे सांबांशधत शवद्याथी व शैक्षशणक सांस्थेने शशफारस केल्यानांतर सांबांशधत 
उपसांचालक / सहसांचालक वा सक्षम अशधकारी याांनी प्रमाशणत करणे आवश्यक राशहल. 

ब) पात्र लाभाथी शवद्याथी व्यावसाशयक अभ्यासक्रमाकशरता प्रवशे घेतल्यानांतर एखादया 
सत्राची (सेशमस्टरची) परीक्षा शदली नसल्यास अथवा एखादया शैक्षशणक वषात अनुत्तीणग 
झाल्याने त्या वषासाठी प्रवशे शमळाला नसल्यास पुढील वषाकशरता सदर शवद्याथी या 
योजनेचा लाभ शमळण्यास अपात्र राशहल. 

  तथाशप, तद्नांतर पुनि: त्या सत्र / वषात परीक्षा उत्तीणग झाल्यानांतर अथवा अांशत: पास 
(ATKT)  झाल्याने  त्या अभ्यासक्रमाच्या  पुढील  शैक्षशणक  वषासाठी प्रवशे शमळाल्यास 
सदर योजनेच्या लाभासाठी पुन्हा पात्र ठरेल. 

क)  परांतु अस ेपात्र लाभाथी शवद्याथी अभ्यासक्रमास प्रवशे घेतल्यानांतर सांपूणग अभ्यासक्रमाच्या 
एकूण कालावधीत दोन रकवा त्या पेक्षा अशधक वळेी पूणगत: अनुत्तीणग  झाल्यामुळे त्या 
अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षशणक वषासाठी प्रवशे शमळाला नसेल तर सांबांशधत शवद्याथी 
प्रवशे घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उवगशरत कालावधीसाठी सदर योजनेंतगगत लाभाकशरता 
कायम स्वरुपी अपात्र ठरेल 

         ड)  शासनाने वरील सांदभग क्र. ५ येथील शासन शनणगयान्वये शवशहत केल्याप्रमाणे 
आधारसांलग्नीत बायोमॅरीक उपप्स्थती प्रणालीमध्य ेशकमान 50 टक्के  शैक्षशणक उपप्स्थती 
आवश्यक असेल. तसेच सदर योजनेंतगगत जे शवद्याथी शासकीय / अशासकीय 
वसशतगृहात अथवा भाडेतत्वावर शैक्षशणक प्रयोजनाथग वास्तव्य करीत असल्यास त्या पात्र 
लाभाथींना या योजनेचा लाभ शमळण्यास पात्र असतील. 

       5.        “राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजना” व “डॉ.पांजाबराव       

            देशमुख वसशतगृह शनवाह भत्ता योजना” या योजनेचा लाभ हा कुटुांबातील केवळ दोन     

             अपत्याांपयिंत मयाशदत राशहल.   



शासन शनणगय क्रमाांकः टीईएम-2016/प्र.क्र.559/ताांशश-4 

 

पृष्ठ 7 पैकी 5 

6.    वरीलप्रमाणे पात्र शवद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शशष्यवृत्ती ही सुलभशरत्या व तात्काळ अदा 
करुन योजनेची प्रभावीपणे अांमलबजावणी करण्याकशरता महाराष्र आधार (शवत्तीय व इतर 
अथगसहाय्य लाभ आशण सेवा याांचे लशययत शवतरण) अशधशनयम,२०१६ मधील तरतुदीनुसार पात्र 
लाभार्थ्यांना थेट त्याांच्या आधार सांलप्ग्नत बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. 

7.    वरील बदल वगळता सांदभग क्रमाांक 4 येथील शासन शनणगयान्वये शनधाशरत केलेली 
अांमलबजावणीची उवगशरत सवग कायग पध्दती कायम राहतील व त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांनी 
त्याांच्या आधार क्रमाांकाबरोबरच आधार सांलप्ग्नत बचत खात्याचा तपशशल हा ऑन-लाईन 
अजासोबत देणे आवश्यक असेल व उपरोक्त सांदभाशधन शासन शनणगयात नमूद केलेल्या शवशहत 
पध्दतीनुसार सांबांशधत शैक्षशणक सांस्थेने व सक्षम प्राशधकाऱ्याांनी प्रा्त अजाची छाननीची प्रशक्रया 
अवलांबणे आवश्यक असले. तसेच सांबांशधत शवद्यार्थ्यांची महाशवद्यालय / तांत्रशनकेतनामध्ये 
आधार सांलप्ग्नत बायोमॅरीक प्रणालीवरील शकमान ५० टक्के इतकी उपप्स्थती नोंदशवल्याची व 
सदर शवद्याथी सांबांशधत अभ्यासक्रमाच्या परीक्षलेा बसल्याची खात्री करण्यात यावी. 
 

8.  उपरोक्त सवग अटी व शती  शैक्षशणक वषग 2017-18 पासून प्रथम / थेट शद्वतीय वषात  
प्रवशेशत शवद्यार्थ्यांना लागू राहतील.  
 

9.    या योजनाांतगगत पात्र लाभाथी शवद्यार्थ्यांसाठी शशष्यवृत्ती / शनवाह भत्ता अदा  केल्यानांतर 
दरवषी अशा लाभाथी शवद्यार्थ्यांची त्याचा अभ्यासक्रम व शैक्षशणक सांस्थाशनहाय सशवस्तर यादी 
ही अांमलबजावणी करणा-या शवभागाच्या अखत्याशरतील सांचालनालयाच्या सक्षम प्राशधकाऱ्याांनी 
त्याांच्या सांकेतस्थळावर न चकुता प्रशसध्द करणे बांधनकारक असेल.  
 

10.      राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजनेची प्रभावीपणे पारदशी 
पध्दतीने काटेकोरशरत्या अांमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असणारी यांत्रसामग्री 
(सांगणक/रप्रटर, फर्थनचर इत्यादी ) खाजगी सेवा पशररक्षण, स्टेशनरी, न्यायालयीन प्रकरणे 
यासारख्या शवशवध बाबींकशरता येणारा प्रशासकीय खचग भागशवण्याकशरता तांत्र शशक्षण 
सांचालनालयास प्रशतवषी  शवद्यार्थ्यांना अदा करण्यात येणाऱ्या एकूण खचाच्या 0.५ टक्के इतका 
शनधी खचग करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

11.     सदरचा शासन शनणगयास अनुसरुन कृषी, पशुसांवधगन, दुग्ध शवकास व मत्स्य व्यवसाय 
शवभागाने त्याांच्या शवभागाांतगगत आर्थथकदृष्टया मागास प्रवगातील शवद्यार्थ्यांकरीता आवश्यक ते 
पूरक आदेश तात्काळ शनगगशमत करावते. 
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12.     सदर शासन शनणगय शवत्त शवभागाच्या सहमतीने त्या शवभागाचा अनौपचाशरक सांदभग 
क्रमाांक, 269/17/व्यय-5, शदनाांक 08.03.2017 अनुसार शनगगशमत करण्यात येत आहे. 

13.   सदर शासन शनणगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 201706211405280708 असा 
आहे. सदरचे  आदेश शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  
   

                    महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने,  
 
 
 
 

 

( डॉ. शकरण पाटील ) 
उपसशचव, महाराष्र शासन 

प्रशत, 
1. मा.राज्यपालाांचे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अ्पर मुख्य सशचव, मांत्रालय, मुांबई 
3. प्रधान सशचव, वदै्यकीय शशक्षण व औषधी िव्ये शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
4. अपर मुख्य सशचव (कृशष), कृशष व प.दु.म. शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
5. अपर मुख्य सशचव, शनयोजन शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
6. अपर मुख्य सशचव, शवत्त शवभाग , मांत्रालय, मुांबई 
7. सशचव (प.दु.म.), कृशष व प.दु.म. शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
8. सशचव, सामाशजक न्याय व शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
9. सशचव, आशदवासी शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
10.  सवग सन्मानीय शवधानपशरषद व शवधानसभा सदस्य 
11.  आयकु्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पणेु, 
12.  आयकु्त, आशदवासी शवकास आयुक्तालय, नाशशक 
13.  आयकु्त, राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत,   
         49,खेरवाडी,अशलयावर जांग मागग,वाांिे (पवूग), मुांबई-400051 
14.  सशचव, प्रवशे शनयामक प्राशधकरण, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत,  
          49,खेरवाडी,अशलयावर जांग मागग,वाांिे (पवूग), मुांबई-400051 
15.  सशचव, शुल्क शनयामक प्राशधकरण, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत, 49,खेरवाडी, 
         अशलयावर जांग मागग,वाांिे (पवूग), मुांबई-400051 
16.  सांचालक, तांत्र शशक्षण, महाराष्र राज्य, मुांबई 
17.  सांचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य, पणेु 
18.  सांचालक, वदै्यकीय शशक्षण व सांशोधन, महाराष्र राज्य, मुांबई 
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19.  आयकु्त, कृशष, महाराष्र राज्य, पणेु 
20.  आयकु्त, दुग्ध व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मुांबई 
21.  आयकु्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुांबईृ 
22.  सांचालक, पशु सांवधगन, महाराष्र राज्य, पणेु 
23.   कुलगुरु, सवग शवद्यापीठे 
24.   कुलगुरु,महाराष्र राज्य आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ, नाशशक 
25.  सांचालक, महाराष्र राज्य तांत्र शशक्षण परीक्षा मांडळ, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत, 49,खेरवाडी, 
         अशलयावर जांग मागग,वाांिे (पवूग), मुांबई-400051 
26.   सहसांचालक, तांत्र शशक्षण शवभागीय कायालये (सवग), (सांचालक, तांत्र शशक्षण याांच्यामाफग त) 
27.   सहसांचालक, उच्च शशक्षण, शवभागीय कायालये (सवग) 
28.   महासांचालक, माशहती व जनसांपकग  महासांचालनालय, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई   (प्रशसध्दीसाठी) 
29.   सवग शजल्हाशधकारी 
30.   महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्र - 1/2, मुांबई / नागपरू 
31.   महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुांबई / नागपरू 
32.   अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई 
33.   शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मुांबई 
34.   सवग शजल्हा कोषागार अशधकारी  
35.   मा. शवरोधी पक्ष नेता, ( शवधान पशरषद ), याांच ेखाजगी सशचव, शवधान भवन, मुांबई  
36.   मा. शवरोधी पक्ष नेता,  (शवधानसभा ), याांचे खाजगी सशचव, शवधान भवन, मुांबई, 
37.   सवग सांबांशधत मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांच ेस्वीय सहायक 
38.   उप सशचव (मशश/शवशश), उच्च व तांत्र शशक्षण शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
39. अवर सशचव (ताांशश-3), उच्च व तांत्र शशक्षण शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
40.   कक्ष अशधकारी (मशश-2/मशश-4/ ताांशश-5), उच्च व तांत्र शशक्षण शवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
41.   मा.मुख्य सशचव याांच ेवशरष्ठ स्वीय सहायक 
42.   अपर मुख्य सशचव, उच्च व तांत्र शशक्षण याांचे स्वीय सहायक 
43.   शनवडनस्ती/ताांशश-4.  


